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PerTomsvd l6dd iF idod1612ochboet tes igpaF imgardenonr t r ing1650Fi t rg i rden: ' r
utan tvivel en av de iildsta serdama i Rrt^dla Per Tom kom frin plat*n Raivola i Finlod
}lan var den ldsta fa*a invinaren i Rdidla &nske dd pte han p latsen efte. sin fd delso d
R ivola ku nog tolkas s.d R:i&ela pa sledska
Det har ockse ansels att namet Re&ila s'4td pi en nivMla ell€r radya som en sang tumits
har Det har utan lvivel tunnits gotl on rav h.r i tralien !.6ta gengd br! ftims i Grogdrde
Ibrsi ings nimesbok heter den Raivhah I bta och gdrdal€nsd i C.enge Atro 1628 heter bvn

Enlisr en teori av profe$or Nils rriberS, ska Iufuet na sin nirklaring fran den tid ner det
endast fanrs ndstigar nellan byam En ,ndd slig skulle ha gin dver blm ohrrde och diir
brukade de riddd€ sl.lu och ta rdt Rasm tog mn i en opp.ing i skos€n som kallad€s Iitr
vala all$a e. ddvah eller d redveh N.m€t hr sedan under tid€ns ftjrlopp rdFanska$ rill

l.An den dd n,ir den ftjnla R iilingen bosalle sig hiir och nm till 1600-tal€t si blev
lo.dbtuket och boskapssk.'lseln alll {ktigde. Nya banrlallar va{e upp och beh.,vde plats ftjr
sinafdiljer Pedetsl et fonsarte uppodlingen, gene.atior efter senearion tills dalen blev
upDodtad och i del skick den nu at
Blnamet Riiwah har uder idemas gang ftjrindral sin $av.ing fran Re6ol4 RetuhAla,
Raf*hdl4 R 'wak och till sist Rdvila imd btler rill sddalen den 1 I 1943

Slut av Rikard

Dd' elDanjehro. \ar . o-d Pa g&de1 S_omor r! \4na oc\ don n'de 2 Doilr ve

"* . - reUna oa qarAer .  nerm, '  fade Dddetar 'hd i  hon '  en"  ro  \c l \n  1

i"rr-. v"r'.ui,"a. mr' ker ,omdnrd Md d ( trer d !om'{ v'n \!rL sefd
i  " i * ' . - .  ro  " . * ; i - . - * -  Man roboaoe n i ldre p:  'ordasma vd

i ' "L0.  l l r , '  * , "a*  o* .ar .  br "  en"rda d l  I  Dq & de1 fd  !  pe
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o"".i 6-a-- va rrfa ;r s.en DatueF on rlojo bodaoe Al'o' grvrrvdl

borddeUo- ld  ?  och nd Jur :d"  { ro  \ ,no M.1ko}ad"  v"Lg o 'h  o l rade mar

salt-kcen $m blev kau och ftos FI€ra enbuskff hade man och plockade bAr av Md

It ooiiri'. to*. e.ot o.l' rLi"t" Man selde mjolk rill granmma 1la genger i veckan 6ck man

Av Linn och Afila ( Har inreNjuar Algor Danielsson )



\LRECARDLN

Nc.e&dm lyeed.s pA 13oo-t2l€t @h 6l* tlaft 1859. Annd ldr pd nE kipe ehpi|jrD-h 6 nd ingideo.Da fdBre em bodde dn w Dei.t p.M.Dom had.
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saxen.
NaDnet Sdeo kommer sis av att SaxeD sitter ihop ned sjdn Vasman. $xen ii.
son en sack som hrxger urder Vasman.

4.'{'" 
J n at,

<- 5ic ken (s"xe[)

Fdrr i tiden gick det 6nsbahr pe Saxen. De hette Pi*L-u Matti och cransarde.
Bilettpriset var 1r- fdr eDkel tu oc! 1 .50:- for tu och retu (1932). Der l,ntd
billigt men 1: vd nycker pa den tiden. det w ungeftr son 50: i das

Storstenen.

Mi$ i Saxetr ligger "storstetren", om dea berattas det att det var enjatte son
bodde pa Sdberset. Han blev arg pa klrkklockoma, han tyckte att d€ lat illa.
Da tog han stora stenar och kastade mot lqrkan i crangdrde. En av dern slank ur
handetr melan rilsfingret och li]lfingret ochjust den srenen hamade i Sa\€n.

), ildnne ocl Tory



Rrdstranden

Badstranden byggdes pe 1940 - talet. Det brukade
vaft fest vid badstranden och dA badade man.
Darfdr blev det en badstrand. Darnmen kom till dziriiir att
gruvan behovde vatten till sitt anrikningsverk. Aret var 1930.
Vid anrikningsverket tog man vala pa det som var viird€fullt i malmen
( zink,bly,koppar). Den lilla dn som ff i dammen var fren bdrjan ett
stalle d:ir marken var hdgr€.

Av Julima och lendca

Man hade jordbruk. Man et valling och gldt och kdtt. Man
bodde i villa.
Bamen byggde kojor och spelad€ bollspel. Man gick till skolan.
Det kunde vfia 3 kilometer.
Man hade skogsarbete. I kalket hade man vedspis och kamin.
Man hade bastu och tvatade i.

Av Maria



Skola!
Redm Karl den Xi inseg att atla barD behovde Lira sis liisa och skiw. Hm
bestiimde diirfijr att en skola skulle finnas i Va$e.bergstagen. Tr€ larare sl\atle
finnas till hela detia slora omade, s, vi fiirstar att der blev lite si och sa med

ForAldrma val inte allnd sa dada an Hta sina bam gi i skolan, de tycke atr de
behdvde bamen hernma til atr passa sn65yskon och sora andra sysslor.

Ra&alas fdrsta skolhus blev klarr 1 858 ( I 85D !n hosr€n.
Skolm blev se smaningo.d fijr liten och deld av undervisninsen fii,nade till

1902 invisdes k)rksalen. Men den anv:indes iDte bara till klrksal.
Nuvdande biblioteket E liirar bostad.

Ett nytt skolhus byggdes 1915. PA schenar stod skolkdk och wanstuga.
I skolan fms ocksa en brand station.

Bmen tude matsdck med sig henifen och det bmkade vara mjdlk och

Pa den hia fideo faruN det hgen skolskjuts. Det var at! pulsa och sa tur mycker
snd det iin wr, och aven om det vr 30 Brader kallt.
Der gan a skolm mvdndes som slojdsal. Pojkma hade adslijJd och flickoma
sysl6jd.
Md skev i bdrlm pA snffeltavlor med kitor och suddade ut ned hanass.
V.lskining var ett vi<tigt itnne. Frd borjan fick ba.ne! skiva med €n spersad
sastader son de doppade i bllick
Toalettema vd utomhus. De fms i etr liilga vid borr'e iindd av ishockey-

Man gick iven i skold och arbetade pd ld.dagarna
Bmen fantiserade ihop esna lebJ. Kojor byggdes i skoeen Nar man btev atdJe
tos spei son varpa, \'ra, hngboll och forboll itver



Hlttan
Ar 1634 hdnde nagot son sriken kon atr tor,rdra riifvdlinsms liv e. het det
De aalroes nFilah)n" l i/roma malres ialmen.e jre;ron fo' eg rrtvocl
al{allet. slig€n, nir sig sjdlv Riituila-ht1ra vd en ndtiner hl/rra Hylran antadd pa
initiativ av btuksparon q/Ue.borg i Ludvika tills€lmds ned dsn bym:in.
Fbratthahttmi gelg kriivds naln\ tr;ikat auetdanedoch katk-stetrs k limten.
Malmen kon tdn ne$adels Cr;ingesbergs Ctuvo. Pe Sdbdgets,skoeana kolade man
milor Ur mllo. ffck dd riikA till hrrbn. Kalksren elle. linsren kdrde nm bla lidn
S.'ftik BF hade ooksa son de nesta byr en cgen k'd Den lds neda.tj. hyn
damenKvlmen ibrstordes vid e. dvenv:imlng L33l och byggdes inre upp igen.
EEidKdlsson, N€reeerdeq hdisin dgo ko ob.'cker son strjcker sig 6en 6j 182?och
,mda iid till hydas nedltggelse i865 I konrobdcketua k& mn s utgifter och
inkonster fbr bergsmMen Ddiel PeEsoq md ock$ fe reda pn lte on arbetmas
ekonoftlska sriillnjne. Avldningm vd5odre per dag ldr 12 dmrs ebete.Till marsiick
n.k de iock gritt av greinMjdl. Den var si rjock a$ nan at den son brbdsk
nevergrdt. lii.it{igt at n6 nagon earg sin och srdmins. Ft,isk och korr vd diiremot
vdldi$ selhlnl R'in/eh hytta epareBdest806 och byggdes on lB37 Si snaningom kdpte
bergsn:ime. alla mdelr i hlnd. Dek.pte ock$ skogd son h{jrderill, men de kund€
inte bala hlrh igdrg. Den sista bEs.i.gen skedde ftj.D&iel pdssons iibrine 1865
Silkert blev det nu v{ldigi trst ocb slilla ldr&iir'elnsma Inga kobknndor, inea mdn
lransponc. och inga namor &anh',ilor

Av Katin och Josepline

FORR I TIDEN
D€ ne$a fdiljer bodd€ i bda I tun och kttk Bmen nck Ucea tillsmds i
sangama. Den mlnsta fick liega hos sin narma eller pappa Fmiljema nade inr egm
hus, utan bodde i h)reslangor. fbhd delad€ nd farstun ned €n man
llhi! rbhd 6ck bden sA ut i skogen ocb bdnta stdk Tvarten kokades i enjan
9.,1a pt spiren eller dver en dppen eld nere vid &icken vid nutumde klubbhuset
Manga fmilj{ had€ wan att € naten atr r,icka rill totalhen var der vikigaste
livsnedlet Badadddligheten vd stor Minga iitdre har berAlrat attde aldrig sett en
tandborste n,J de var smi. TMdvii* botades av en bomullstu$ doppad i biamvin son
man la om den onda rdden Om det inte hjrlpte 6ck man dE ut Bnden ibled
hos randl.karen, men:iven en smed kunde gdB der Den 9e varje minad var
det ndkmd i Gr,ugesbe.g Bden tck -qi'ra sina leksaker sjalva a! det de kunde
koma pi. De dv:inde: koiiar, pitrar och trasor till dockor



SruKVARDEN
I864 BESLUTADES ATT DO(TOR HOIJER I SMED'EBACKEN SKIJ'LLE GdRA EN
TVADAGARS TI]'R TILL GRANCARDE KOM\,ILN VARANNAN
VF.KA CMNCARDE HADC INCE\ DOKTOR t80 / BLSTAMDES ATT
CRANGiRDE KOTVM(JN SKIJ'LLE II-{ EN EGEN LiK{RE.1898 IICK
GRANGESBERG SIN TORSTA LAKARE OCH I9O4 dPPNADES S'I,'KSTUGAN DT{R
NU TIAR vI SJUKSIUGA BADE I SLNNANS'O OCH GRT{NGESBERC OCE ETT
LASARTTT ILIID\q(A

B B
I Revala bodde i borjar av 1900-talet barnmorskar Fru
Andersson.Hon sl-ulle ocksA vara barnmorska i GrZingesberg.
Pa den hiir tiden farns inga BB ular bamen ldddes
hemma med hjalp utav bammorskan . Om komplikatione.
tillstiitte kunde hon ka a pa doktom. Nagon smzilt-
lindring var det nog inte tal om dA.
Pa 193o-talet dppnades BB i Gr:ingesberg.

AV oaNrEL & pArRrcK



SL.AKTERIET

Slqkteriel var i kiillaren pd JL Runnbergs Dh,erseaffdr.
Det var t d brdder :Earuld och KIas Runnbetg sorx hade
hqnd om slakleieLl blahd dkte doh hem ti folk och
slalaadaMan slaldade mest gisar och kor.Dom dkte runr
med hdsl och eqgn och $dlde kiiflet.Senare skaffale dom en
bil och dkte med

Den som har berdttal det hiir heter Marianne Flink och
JL Runnberg vM hennes farfar.



GRUVAN
Man har brutit malm i GrAngesberg sedan flera
100 Sr.Arbetama kom frin byama runr
omkring.Minga Finliindare invandrade hit till
Grangiirdetrakten. Pi den har tiden brot man
malm bara pi somrnaren. Gruva.rbetama
trampade upp riktiga stigar niir dom gick till
och frAa gruvan. Dessa stigar blev senare vira
landsviigar. Om gruvarbetarstugoma sags det
att det luktade sA illa att ingen friimmande
ville gi in frivilligt. Stugoma stadades 2
gAnger om aret,till pisk och till ju1. Kvinnoma
arbetama med skadning d-v.s. att skilja
griberget frfin malm.Bide bam och kvinnor
tjiinade 1kr per ton. Gruvarbetama kunde tiiina
mellan 50 - 60 kl per minad.
Saxbergets gruva upptacl(es Ar 1879 av Skarp
Jakob Jansson i Riifuila. Niir han och hans
bror Daniel var smi kolade dom milor vid
L&ngfalla. Di ropade Rihand a (Bergbro frun)
pA Daniel och ddrren till kolkoj an kastades ut
pi planen utanf<ir. Det sags att dir RAhand a
96r sig till kiinna skall det finnas gods. Niir
Skarp Jakob blev vuxen gick han dit med gmv
kompassen och letade. Niir han skulle ita



stallde han kompassen vrd stdan om slg och At
sina sm6rgisar. Niir han efter miltiden skulle
ta kompassen sig han, att den gjorde utslag.
Det blev emellertiden en synnerligen bide
arbets- och kostnadskriivande uppgift att n5
malmen. Vid 16 - 17 alnars djup kom man pi
rOsberg, som imeholl en aning jiim, men efter
3 dqgars br).tning, tog malmen slut. 3 alnar
djupare ned kom man pi fast berg, som bestod
av en konstig bergart- Av bruksfdrvaltaren
Carlberg Bingbro fick man veta, att det var
koppar, zink,och blinnalm. Detta var en stor
besvikelse fdr Skarp-Jakob. Han s<ikte en
jiimgruva, si han silde gruvan. Skarp-Jakob
sAlde gruvan till 2 henar fiir 3999 kr. Dessa i
sin tur hade redan s61t gruvan till ett bolag fdr
50 000 kr. Skarp-Jakob dog den 6 altg. 1922.
Nigon ren jiimmalm har man iinnu idag inte
funnit, men berget innehiller nigot jim, som
givetvis var orsak till, att kompassen giorde
utslag.Under iren fram till 1920 bytte gruvan
bgare och torde ha fdrorsakat det flesta iigama
fdrluster- Den konstiga malmen innehrjll inte
bara koppar, zink och bly utan iiven gu1d,



silver och lite jarn. Problemet var att hitta
metod ft)r att skilja de 3 malm sorterna 6t.
Malmen fraktades frin gruvan med en linbana.
Linbanan blev klar 1918. Till verket hrirde en
65 meter hdg skorsten. 1934 drabbas laven,
kross-och-anrikningsverket av en vAldsam
brand. Det sammanlagda metallinnehillet i en
irsproduktion var:

koppar 1000 ton
bly 2600 ton
zink 8700 ton
silver 6100 ton
guld 34 kg

Gruvan stiingdes fcir produktion er 1990.

David och Christoffer



S9IPATEERATTqISHB
Torpet Pipans i Olsjdn 1:ir ha fltt sitt namn
efter en soldat som var pipare i svenska armen.
Pipans heter troligen Pipams fran bdrjan .PA
ett vanligt kompani ingick tv6 trummslagare
och en pipare som skull spela niir man
marscherade och gick till angepp. Det berafias
om en soldat som bodde i Pipans att han
hittade en gruva uppe pi gruvskogen.Malmen
var alldeles framme och skulle till att brytas,di
blev han intagen till armen. Soldat Pip gick till
Riifv6la by ftir att fA en ko et sin hustru medans
han var borla och stred i Norge. Men ingen
ville hjiilpa honom med detta.D6 blev han si
arg att han tackte 6ver gruvan med mossa och
granris. Sedan dess har ingen sett gruvan.

SITUT!AVT.NAS



Under f<irsta hiilften av 1900-talet bodde i
Rusbodama en ovanJigt srark och kraftig
karl. Han hette Daniel. Daniel var en stor
djurvrin. Det beriittas att niir han k6rde med
hiist och vagn si kunde det h?inda att han kom
till en stor upp-fiirs-backe. Om Daniel dA hade
ett stort lass pi si spiinde han i frin hiisten och
skdt upp lasset sjiilv.V2il uppe pA krdnet
spdnde han fdr hiisten igen.

Av Mari

gBPSFBAK FBAN
Bir d dag sA bir 2i rd kom A snd sa gar an a sa sonrllar petter.

Den Zirligaste rallalingen tog bara en hast.

Av Joakim
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